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Belangrijke	  data	  
Maandag	  28	  juni	  	  

!	  tweede	  week	  10	  minutengesprekken	  
Dinsdag	  29	  juni	  
!	  KinderWijkRaad	  ontmoet	  de	  

stadsdeelvoorzitter	  
Woensdag	  30	  juni	  
!	  doordraai-‐uurtje	  –	  ontmoet	  je	  klas	  en	  

leerkracht	  van	  volgend	  schooljaar	  
Donderdag	  1	  juli	  
!	  afscheid	  van	  groep	  8	  

	  	  
Woensdag	  7	  juli	  
!	  laatste	  schooldag	  

Zaterdag	  17	  en	  zondag	  18	  juni	  
!	  Yardsale	  –	  verbouwingsuitverkoop	  Meidoorn	  
	  	  

Verbouwing	  
Inmiddels	  hebben	  we	  aan	  zowel	  ouders	  als	  de	  
buurt	  de	  verbouwingsplannen	  gepresenteerd.	  

De	  link	  naar	  de	  presentatie	  staat	  binnenkort	  
op	  de	  website.	  Mocht	  je	  nog	  vragen	  hebben	  

dan	  kan	  je	  die	  aan	  de	  leerkrachten	  stellen	  of	  
aan	  Madeleine	  
	  

Programmeer	  en	  Robotica	  bootcamps	  	  
NewTechKids	  geeft	  deze	  zomer	  6	  wekelijkse	  
programmeer-‐	  en	  robotica-‐bootcamps	  in	  de	  

Openbare	  Bibliotheek	  Amsterdam	  (nabij	  
Centraal	  Station	  en	  in	  Amsterdam	  Oost).	  	  
Dit	  jaar	  hebben	  we	  donaties	  kunnen	  vinden,	  

zodat	  we	  een	  paar	  plekken	  in	  elke	  bootcamp	  
kunnen	  aanbieden	  aan	  kinderen	  van	  8-‐12	  jaar	  
uit	  gezinnen	  met	  een	  laag	  inkomen.	  Kinderen	  

met	  een	  Stadspas	  betalen	  25	  euro	  all	  
inclusive,	  in	  plaats	  van	  de	  normale	  prijs	  van	  
190	  euro.	  

	  	  
Tijdens	  elke	  bootcamp	  bereiden	  kinderen	  zich	  
voor	  om	  in	  de	  toekomst	  succesvol	  te	  zijn	  door	  

belangrijke	  computerwetenschap	  en	  

programmeerconcepten	  te	  leren	  en	  robots	  te	  
ontwerpen,	  bouwen	  en	  te	  programmeren.	  

De	  bootcamps	  zijn	  tweetalig	  (combinatie	  van	  
Nederlands	  en	  Engels)	  en	  worden	  gegeven	  
door	  een	  professionele	  docent.	  

	  	  
Voor	  data	  en	  registeren	  ga	  naar	  
https://newtechkids.com/home/register/	  Zorg	  

ervoor	  dat	  je	  kiest	  voor	  DISCOUNTED	  TICKETS:	  
STADSPAS	  HOLDER	  en	  betaal	  25	  euro.	  
	  	  

Yardsale	  
Op	  zaterdag	  17	  en	  zondag	  18	  juli	  organiseren	  
we	  een	  yardsale:	  de	  grote	  meidoorn	  

verbouwingsuitverkoop.	  Het	  idee	  is	  om	  op	  
deze	  manier	  te	  zorgen	  dat	  er	  geen	  spullen	  
gesloopt	  of	  weggegooid	  worden	  die	  eigenlijk	  

nog	  goed	  en	  heel	  zijn	  maar	  die	  we	  na	  onze	  
verbouwing	  niet	  meer	  gebruiken.	  En	  er	  
worden	  nu	  voor	  de	  verhuizing	  natuurlijk	  heel	  

veel	  kasten	  uitgezocht…	  
Je	  moet	  denken	  aan	  bijvoorbeeld	  oude	  

tafels/stoelen,	  speelgoed,	  kranen,	  kasten,	  
ringen,	  banken	  ,	  een	  oud	  paard,	  deurknoppen,	  
kapstokken,	  een	  klimrek	  etc.	  Van	  de	  

opbrengst	  gaan	  we	  iets	  moois	  doen	  of	  kopen	  –	  
maar	  geld	  is	  niet	  de	  drijfveer.	  Meer	  info	  en	  
reclame	  volgt.	  We	  hebben	  hulp	  nodig,	  dus	  als	  

je	  wilt	  helpen	  op	  1	  van	  die	  dagen,	  graag!	  En	  
voor	  de	  geïnteresseerde	  klanten:	  neem	  je	  
eigen	  schroevendraaier	  mee!	  

	  	  
Vakanties	  en	  studiedagen	  
Dinsdag	  a.s.	  ontvangen	  alle	  ouders	  een	  mail	  

met	  de	  studiedagen	  en	  de	  vakanties	  volgend	  
schooljaar.	  En	  dan	  ook	  meer	  info	  over	  de	  
schooltijden	  voor	  de	  ouders	  die	  kinderen	  op	  

beide	  locaties	  hebben.	  
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Besteding	  NPO	  gelden	  
Jullie	  hebben	  natuurlijk	  in	  de	  media	  gelezen	  

dat	  het	  onderwijs	  veel	  geld	  krijgt	  om	  te	  
werken	  aan	  de	  achterstanden	  die	  kinderen	  
mogelijk	  hebben	  opgelopen	  door	  de	  lockdown	  

wegens	  Corona.	  
Het	  lijkt	  me	  goed	  om	  ook	  aan	  jullie	  te	  
vertellen	  hoe	  wij	  dat	  geld	  van	  het	  Nationaal	  

Programma	  Onderwijs	  gaan	  besteden.	  We	  
hebben	  nog	  niet	  alles	  besloten,	  maar	  de	  grote	  
lijn	  is:	  kleinere	  groepen,	  extra	  ondersteuning,	  

meer	  handen	  in	  de	  klas	  en	  waar	  nodig	  
individuele	  ondersteuning	  op	  maat.	  Door	  de	  
NPO	  gelden	  in	  te	  zetten	  kunnen	  we	  4	  MB	  

groepen	  maken	  en	  kunnen	  we	  voor	  elke	  bouw	  
tenminste	  2	  dagen	  ondersteuning	  door	  
collega’s	  bieden.	  Daarnaast	  gaan	  we	  via	  een	  

externe	  partij	  waar	  we	  al	  eerder	  mee	  hebben	  
samengewerkt,	  zorgen	  dat	  er	  nog	  meer	  
ondersteuning	  komt.	  We	  denken	  nog	  na	  of	  dat	  

in	  kleine	  groepjes	  of	  in	  de	  klas	  gebeurt.	  En	  ook	  
of	  dat	  tijdens	  of	  na	  schooltijd	  is.	  Zomerschool	  

hebben	  we	  op	  onze	  locatie	  niet	  voor	  gekozen	  
gezien	  de	  verbouwing.	  Mogelijk	  later	  in	  het	  
schooljaar	  bieden	  we	  wel	  iets	  dergelijks	  zoals	  

we	  dat	  ook	  in	  de	  meivakantie	  deden.	  
	  	  
Als	  je	  hier	  vragen	  over	  hebt	  dan	  kan	  je	  

Madeleine	  aanschieten	  of	  mailen.	  
	  	  
Pak	  je	  kans	  –	  zomerevent	  voor	  alleenstaande	  

ouders	  
Op	  10	  juli	  a.s.	  van	  13.00	  tot	  17.00	  uur	  
organiseert	  stichting	  1ouderpunt	  een	  Pak	  je	  

Kans	  Zomerevent	  bij	  Activiteitencentrum	  Argo	  
aan	  de	  Argonautenstraat	  13	  te	  Amsterdam.	  
Een	  ontzettend	  leuk,	  informatief	  event	  

speciaal	  voor	  alleenstaande	  ouders	  en	  hun	  
kinderen.	  
Er	  zijn	  medewerkers	  van	  het	  Flying	  Squad	  

Team	  aanwezig	  om	  alle	  ouders	  zo	  goed	  
mogelijk	  van	  informatie	  te	  voorzien.	  Ook	  is	  er	  

een	  informatiemarkt	  met	  standjes	  van	  o.a.	  
Dream	  Support,	  Gouden	  Mannen,	  Stichting	  

Sina,	  Sooz,	  OKT	  Amsterdam,	  Combiwel	  Junior	  
en	  Single	  SuperMom.	  Er	  worden	  diverse	  leuke	  
activiteiten	  aan	  de	  ouders	  en	  kinderen	  

aangeboden	  zoals	  familiezumba,	  een	  
talkshow,	  muziek,	  stand	  up	  comedy	  en	  
schminken	  voor	  de	  kinderen.	  Na	  afloop	  is	  er	  

voor	  iedere	  ouder	  een	  aantrekkelijke	  
goodiebag.	  
De	  bijeenkomst	  kan	  gratis	  bijgewoond	  

worden.	  Aanmelden	  is	  verplicht	  vanwege	  de	  
coronamaatregelen	  en	  kan	  via	  
info@1ouderpunt.nl	  

Teamfoto	  met	  namen	  stuur	  ik	  mee	  –	  denk	  ik	  
niet	  handig	  in	  de	  nieuwsbrief	  zelf?	  
	  

	  
	  	  
Sportieve	  kinderfeestjes	  	  

Ben	  jij	  opzoek	  naar	  een	  sportief	  kinderfeestje	  
voor	  je	  zoon	  of	  dochter?	  Ludios,	  een	  bedrijf	  
dat	  sportieve	  activiteiten	  aanbiedt	  bij	  

tussenschoolse	  en	  naschoolse	  opvang	  
organiseren	  nu	  ook	  sportieve	  kinderfeestjes.	  
Zij	  hebben	  een	  groot	  scala	  aan	  verschillende	  

sport	  -‐en	  spel	  activiteiten,	  en	  kunnen	  zo	  een	  
kinderfeestje	  op	  maat	  aanbieden.	  Neem	  eens	  
een	  kijkje	  op	  

https://www.ludios.nl/kinderfeestje	  
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Zomerkamp	  Monkey	  Moves	  

Monkey	  Moves	  organiseert	  in	  de	  
zomervakantie	  meerdere	  sportzomerkampen.	  	  
Op	  het	  terrein	  van	  MHC	  Amstelveen	  

beschikken	  zij	  over	  meerdere	  gymzalen,	  een	  
sporthal	  en	  meerdere	  hockeyvelden.	  
Elke	  dag	  begint	  met	  een	  super	  gezellig	  dansje	  

en	  een	  kennismakingsspel	  met	  je	  eigen	  
groepje.	  Hierna	  ga	  je	  het	  veld	  of	  de	  gymzaal	  in	  
om	  een	  sport	  te	  ontdekken.	  Denk	  bijvoorbeeld	  

aan	  voetbal	  of	  hockey	  maar	  ook	  aan	  Rugby,	  
Tennis	  of	  Judo!	  
Gedurende	  de	  dag	  is	  er	  nog	  veel	  meer	  dan	  

sport	  alleen.	  Zo	  staan	  er	  diverse	  fun-‐games	  
klaar	  zoals	  een	  groot	  luchtkussen,	  lasergames,	  
waterfestijn,	  speurtochten	  en	  bingo`s!	  

Kijk	  voor	  meer	  informatie	  en	  aanmelden	  
https://monkeymoves.com	  
	  

Gevonden	  voorwerpen	  
In	  de	  zomervakantie	  worden	  de	  spullen	  uit	  de	  

bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  weer	  
meegegeven	  aan	  een	  goed	  doel.	  Bent	  u	  iets	  
kwijt?	  Vergeet	  dan	  niet	  voor	  9	  juli	  een	  kijkje	  te	  

nemen.	  Daarna	  zijn	  alle	  spullen	  weg.	  	  
	   	  


